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एमेलाइन पँकहर्स ट् 

एमेलाइनिा जन्म त्या काळात झाला 
जेव्हा मुलीिा जन्म बरा मानला जात 
नसे.  

ही मलुगी मोठी झाल्यावर 
काय करणार, यािी धिांता 

वा्त.े  

त्या काळिे लोक म्हणत, “मुलाांनी 
महत्त्वाच्या गोष्ीांिां शशक्षण घेतलां पाहहजे, पण 
मुलीांना शशकायिी काहीि गरज नाही. शेव्ी 
पुरुषि कु्ुांबािा प्रमुि असतो!”  

एमेलाइन मोठी झाली तवे्हा ततला हे सगळां 
बदलून ्ाकावेसे वा्ू लागले.  



एमेलाइनिे बालपण सुिात गेले. ततिे 
आईवडील दयाळू आखण श्रीमांत होत.े त ेनेहमी 
गरीब लोकाांिी मदत करत.  

किीकिी एमेलाइनसुद्धा मदत करत असे.  

पण लवकरि ततला उमगले की श्रीमांत 
मुलीांनाही आयुष्यात बऱ्याि समर्सयाांना 
सामोरे जावे लागते.  

ततिे पाि छो्े भाऊ मोठे झाल्यावर 
डॉक््र वा वकील बनू शकत होत ेफकां वा 
इतर महत्त्वािे काम करू शकत होते.  

पण ततने आखण ततच्या िार छोट्या 
बहहणीांनी घरी बसून नवऱ्यािी वा् पाहावी, 
अशी समाजािी अपेक्षा असे.  



एमेलाइन िौदा वषाांिी झाली तवे्हा 
आपल्या आईसोबत एका सभेला गेली. ती 
सभा “मत (व्हो्)” या गोष्ीशी सांबांिीत 
होती.   

मतदार हे देशािे नेततृ्व करणाऱ्या 
लोकाांना तनवडू शकतात. हे लोक मग 
तनयम, कायदे बनवतात. त्याकाळी िक्त 
पुरुषि मत देऊ शकत होत,े स्त्रियाांना तो 
हक्क नव्हता.  

कोण लोक मत देऊ शकतात: 

21 वषाांपेक्षा जार्सत वयाि े
पुरुष. 

कोण मत देऊ शकत नाहीत: 
गुन्हेगार,  

वेड,े  
मुले,  

आखण स्त्रिया.  

एमेलाइनने सभेतील भाषण लक्षपूवटक 
ऐकले: 

“तनयम-कायदे पुरुष बनवतात. हा 
स्त्रियाांवर अन्याय आहे,” एक वक्ता बोलत 
होती. “स्त्रियाांनाही मतदानािा हक्क 
शमळायला हवा. त्याांनाही नवे कायदे 
बनवण्यािी सांिी शमळायला हवी.” 

आपण लग्न करतो तेव्हा ते आपल्या 
छान छान नोकऱ्या आखण पैसा 

हहसकावून घेतात!   

शलडडया बेकर 

मतदान कें द्र 



एमेलाइनच्या आईवडडलाांनी ततला इतर 
मुलीांपेक्षा जार्सत शशक्षण हदले. िरांतर, 
एमेलाइनिाि शशक्षण घेण्यािा आग्रह होता.  

त्याकाळी मोठ्या मुलीांसाठी िारशा शाळा 
नव्हत्या. एमेलाइन रान्सच्या एका शाळेत 
शशकायला गेली.   

हॅलो नोएमी!  

हॅलो एमेलाइन!  

पण घरी परतली तवे्हा ततला प्रश्न 
पडला की पुढे काय करायिे. मग ततिी 
भे् ररिडट पँकहर्स ट्शी झाली....  

ब्रि्नने रशशयाशी यदु्ध 
कराव ेका? 

अध्यक्ष  

डॉ. ररिडट पँकहर्स ट्  

वयाच्या बाराव्या वषी, पँकहर्स ट्ने 
स्त्रियाांना मतदानािा हक्क शमळावा 

म्हणून प्रयत्न केले होते.  

वयाच्या 21 व्या वषी एमेलाइनने लग्न 
केले. तवे्हा पँकहर्स ट्िे वय होत े40 वषे.  

पॅररस, रान्स 



ररिडट एक िाांगला वकील होता. पण 
त्याने िारसा पैसा कमावला नाही. त्याने 
नेहमी वफकलािी िी न परवडणाऱ्या गरीब 
लोकाांना मदत करण्यास प्रािान्य हदले.   

“तुम्ही राजकारणात जा,” एमेलाइन 
म्हणाली. “मग पररस्त्रर्सिती बदलू शकाल 
तुम्ही.” 

डॉ. पँकहर्स ट् याांना       
मत द्या.  

शलबरल पा्ी 

देव अस्त्रर्सतत्वात नाही! 
स्त्रियाांना मतदानािा हक्क 

द्या, आजि!  

त्याकाळच्या लोकाांना पँकहर्स ट्िे वविार 
िक्कादायक वा्त. त्यामुळे लोकाांनी त्याला 
मत हदले नाही.  

एमेलाइन आखण ततिे वडील याांच्यात 
ररिडटवरून कडाक्यािे भाांडण झाले. पुढे त्याांनी 
एकमेकाांशी कायम अबोला िरला.  

वेडा झालाय तो आखण 
आता तुलासदु्धा वेडां 

करतोय.  



एव्हाना एमेलाइन आखण ररिडट याांना िार 
मुले झाली. त्याांच्या डोक्यात एक कल्पना 
आली. “आपण लांडनला जाऊ. ततिे मी एक 
दकुान उघडते. आपण भरपूर पैसा कमवू,” 
एमेलाइन म्हणाली.  

पण लांडनच्या त्या गरीब वर्सतीत कुणीही 
त्याांच्याकडील महागड्या वर्सतू िरेदी करू 
शकत नव्हत.े  

एमसटन कां पनी 

रेशीम 

िाांदी 

पसेै  

मग त्याांिा मुलगा रँक िूप आजारी 
पडला. त्याति त्यािा ददैुवी मतृ्यू झाला.  

“गशलच्छ रर्सते, िराब नाले –  नशीब! 
तुमिा एकि मुलगा गेला!” डॉक््र म्हणाले. 
“बऱ्यािदा गरीबाांिी मुलां लहानपणीि 
मरतात!” 



एकदा कडाक्याच्या िांडीत त ेमँिेर्स्रला 
परतले. गरीबाांिे आयुष्य फकती भीषण 
असत,े हे एमेलाइनने ततिे पाहहले. अनेक 
लोक कारिान्याति राहात. ती जागा ओांगळ 
आखण भयानक असे.  

या लोकाांना िाांगले 
अन्न, गरम कपड,े 

र्सवच्छ ब्रबछाना तसांि 
वदृ्धाांना िचु्याांिी गरज 
आहे. ही िक्त सुरुवात 

आहे.... 

काही लोक कारिान्यात काम 
करण्याऐवजी भुकेले राहाणे पसांत करत. 
राजकारणी त्याांना काहीही मदत करत 
नसत. पण पँकहर्स ट्ने काहीतरी केले.  

“श्रीमांताांकड ेबरीि सांपत्ती असते,” एमेलाइन 
म्हणाली. “आखण गरीबाांकड ेकाहीि नसते. 
स्त्रिया ही पररस्त्रर्सिती बदलू शकतील!” 



एमेलाइन 30 वषाांिी असताना 
रान्समिील आपल्या एक जुन्या 
शाळासोबत्यास भे्ायला गेली. पण 
त्यािवेळी ररिडट आजारी असल्यािी बातमी 
ततला कळली आखण ती घरी परतली.   

ततला पोहोिायला उशीरि झाला.  

ररिडट मरण पावला होता.  

आता एमेलाइनला आपल्या कु्ुांब्रबयाांिे 
पो् भरण्यासाठी काम करणे भाग होते. 
आपल्या नव्या नोकरीत ततने गरीब लोकाांिे 
िडतर आयुष्य जवळून पाहहले.  

मी या बाळाला काय िायला घालू?  

एक पुरूष करतो तवेढांि काम 
मीसुद्धा करत,े पण त्यािा मोबदला 

मला कमी देतात.  

एमेलाइन पँकहर्स ट् 
जन्म-मतृ्युिी नोंदणी 

मी िपू भुकेला आहे. 
मला िांडी वाजतेय.  

“मी लोकाांच्या पाहठांब्याववना आखण 
मताशशवाय काहीि बदल घडवू शकत नाही,” 
एमेलाइन म्हणाली.  

पुढे काय करायिे, हे ततला हळूहळू उमगू 
लागले....  



एमेलाइनने आपली मुलगी, 
खिर्सताबेलसोबत शमळून एक सांघ्ना 
काढली.   

त्याांनी रर्सत्याांच्या कोपऱ्याांवर, 
बागाांमध्ये....शक्य होईल ततिे भाषणे हदली.  

एक व्हा आखण लढा 
द्या! स्त्रियाांना 

मतदानािा हक्क द्या!  

स्त्रियाांिी सामास्त्रजक 
आखण राजकीय 

सांघ्ना 
सदर्सयता वगटणी  

1-शशशलांग.  

दर आठवड्यास 
सभा 

त्या काळात इांग्लांडमध्ये राजकारण्याांिे 
तीन प्रमुि पक्ष होत.े एमेलाइनला 
कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी 
त्याांिी मदत घेणे गरजेिे होते.  

“मी नक्कीि मदत करेन,” मजूर 
पक्षािे नेत ेहाडी म्हणाले.  

स्त्रिया मत देणार?  

मग माझा कुत्रासुद्धा 
मत देईल!  

परांपरावाद्याांनी मात्र हे वविेयक 
नामांजूर कसे होईल, यािी व्यवर्सिा 
केली.  



“उदारमतवादी पक्ष आमिी साि देणार 
का?” खिर्सताबेलने वविारले. पण त्याांनी 
ततच्याशी बोलणेसुद्धा ्ाळले.  

खिर्सताबेलने त्याांच्याकडून उत्तर 
शमळवण्यािा प्रयत्न केला. ही सारी 
घ्नावळ वतृ्तपत्राच्या पहहल्या पानावर 
छापून आली.  

तीन हदवसाांनी ततिी सु्का झाली. त्या 
हदवशी सांध्याकाळच्या सभेत नेहमीपेक्षा 
जार्सत लोक उपस्त्रर्सित राहहले.  

खिर्सताबेल पँकहर्स ट् आखण 
एतन केनी याांिा जयजयकार! 



“सरकारने आपली दिल घ्यायलाि हवी!” 
एमेलाइन आपल्या समिटकाांना म्हणाली. 
“घोषणा द्या! व्यत्यय आणा! उपद्रव द्या!” 

“घोषणा द्या! व्यत्यय आणा! आम्हाला हे 
जमणार नाही!” बऱ्याि स्त्रिया म्हणाल्या. 
“कसां करायिां हे?” 

एमेलाइनने त्याांना मागट दािवला.  

स्त्रियाांना मतदानािा हक्क!  

पुन्हा. मोठ्या 
आवाजात!  

कुणीही राजकारणी नेता, मग तो 
फकतीही महत्त्वािा का असेना, सुरक्षक्षत 
राहहला नाही, अशी पररस्त्रर्सिती झाली.  

 स्त्रियाांना मतदानािा  
      हक्क 

तुम्ही आम्हाला पाठीांबा 
देणार की नाही?  

शाांत राहा, नवे 
पांतप्रिान 
बोलतायत. 

परत आल्या या 
बायका.  



पोलीस स्त्रियाांना तिेून बाहेर काढू 
लागले.   

एमेलाइन म्हणाली, “त ेआपल्याला 
बाहेर काढतायत. आपले िलक आखण 
झेंड ेलपवा. आपले िेहरे झाकून घ्या. 
कुणाला शांका येऊ देऊ नका. मगि 
हल्ला िढवा!” 

“या स्त्रियाांिे वतटन असभ्य आहे,” 
राजकारणी नेता रागारागात म्हणाला.  

“हीि एकमेव पद्धत आहे,” एमेलाइन 
म्हणाली. “आम्ही लोकाांपुढेि आमिी 
बाजू माांडू!” मग ती अहोरात्र यािी 
योजना बनवण्यात मग्न झाली.   



“आता पहहल्या हल्ल्यािी वेळ 
आलीय!” एमेलाइन म्हणाली. “आपण 
सांसदेवर मोिाट काढायिा.” 

मोिाटत िारशे स्त्रिया सहभागी 
झाल्या. पण त्याांना सांसदेिे द्वार बांद 
असल्यािे आढळले.   

स्त्रियाांिी सामास्त्रजक 
आखण राजकीय सांघ्ना 

“त ेआपल्या मागाटत अडिळे आणू शकतात, 
पण आपल्याला िाांबवू शकत नाहीत. आपला 
लढा असाि सुरू राहील!” एमेलाइन म्हणाली.  

 त्याांच्या आांदोलनािा जोर हळूहळू वाढति 
गेला.  

तब्बल पाि लाि लोक 
आलेयत! माझ्या 
अपेके्षच्या दपु्प्!  



ही 

एमेलाइन 50 वषाांिी झाली. ती आिीपेक्षा 
जार्सत कामात मग्न होती. “आपली मोहीम 
तडीस न्यायिी असेल तर लोकाांिी मदत 
हवी,” ततने एकदा हाडीला म्ह्ले.   

“तुला मदत करू शकतील असे काही लोक 
आहेत,” केयर हाडी म्हणाले. “हे लोक 
प्रततष्ठीत, बुवद्धमान आखण तनिी जमवण्यात 
हुशार आहेत!” 

एमेलाइन, हे रेडररक 
आखण एमेलाइन  
पेधिक-लॉरेन्स.  

काळ वेगाने पुढे सरकला. स्त्रिया 
डॉक््र बनू लागल्या, ववद्यापीठात शशकू 
लागल्या. पण राजकारण्याांनी त्याांना 
मतदानािा हक्क देण्याबाबतीत काहीही 
केले नाही. स्त्रियाांिा सांयम सांपत िालला.   



दररोज अधिकाधिक स्त्रिया 
एमेलाइनच्या मोच्याांत सामील होऊ 
लागल्या.  

“काय करायिां त ेिक्त साांगा. 
तुमच्यामुळेि आम्हाला आम्ही कणिर, 
र्सवाशभमानी आखण शूर आहोत, यािी 
जाणीव झाली!” 

डाउतनांग र्सरी् 

स्त्रिया मोठमोठ्याने घोषणा देऊ 
लागल्या. पोशलसही तवेढेि कठोर वागू 
लागले.  

दोन स्त्रियाांनी पांतप्रिानाांच्या घराच्या 
खिडक्या दगड मारून िोडल्या. लढ्यािी 
एक नवीि पद्धत सुरू झाली.  



“िाांबा!” काही स्त्रिया एमेलाइनला 
म्हणाल्या. “घोषणा देणां, लढणां हे सगळां 
बायकाांना शोभत नाही. यामुळे तर 
पुरूषमांडळी आपल्याला मतदानािा हक्क 
द्यायला आणिी किरतील.” 

“िाांबा!” इतर स्त्रिया म्हणाल्या. 
“बायकाांनी बुवद्धमान असल्यािा आव आणू 
नये. आपण पुरुषाांिे ऐकले पाहहजे!” 

पुरूष एमेलाइनिी िेष्ा करू लागले, 
ततच्यावर िुांकू लागले. एकदा तर त्याांनी 
ततला लाि मारून जशमनीवर पाडले.   

इतक्या वषाांनांतर, आता ततच्याकड े
िारसे पैसे उरले नव्हते. ततने आपली 
नोकरी, आपली शमत्रमांडळी गमावली होती. 
ततला बऱ्यािदा तुरुां गात डाांबले जात असे.   

आम्हाला घर हवांय.  
मतदानािा  
हक्क नको!  

घोषणाबाजी आखण 
आांदोलन नको!  



पण काहीि िरक पडला नाही. “पांतप्रिान 
काही ववशेष करत नाहीयेत,” एमेलाइन 
म्हणाली. “िरांतर त ेकाहीि करत नाहीयेत. 
आपल्याला परत एकदा मोिाट काढायला 
हवा.” 

एमेलाइन आखण 450 स्त्रियाांनी सांसदेवर 
मोिाट नेला. पण पांतप्रिान त्याांना भे्ले 
नाहीत. यानांतर जे काही घडले त्यािी 
इततहासात ब्लॅक रायड ेअशी नोंद झाली.  



“आपण हार मानायिी नाही!” एमेलाइन 
म्हणाली.  

राजकारणी नेत ेउबून गेले, अगदी 
राजासुद्धा! पण त्याांनी काहीि कृती केली 
नाही.  

स्त्रियाांना मतदानािा 
हक्क द्या.   राज गहृ 

“त्याांच्या सगळ्या खिडक्या िोडून 
्ाका!” एमेलाइन म्हणाली. “आपल्या 
बायकाांिा सगळा राग ओकून ्ाका!” 

मग मािट महहन्यातील एके हदवशी 
सगळ्या स्त्रिया लांडनच्या सवाटधिक 
वदटळीच्या व्यापारी रर्सत्यावर गेल्या. ततिे 
त्याांनी आपला सारा राग बाहेर काढला..... 



स्त्रिया मोठ्या सांख्येत तुरुां गात गेल्या. 
एमेलाइन बऱ्यािदा त्याांच्यात असे. पण 
तुरुां गसुद्धा ततला रोिू शकला नाही.  

“अडिणी तनमाटण करा!” ती म्हणाली. 
“घोषणा द्या! फकां िाळा! तोडिोड करा!” 

स्त्रियाांनी ततच्या म्हणण्याप्रमाणे केले.  

“आम्ही काहीही सहन करू शकतो,” 
स्त्रिया म्हणू लागल्या. “आम्ही आपली 
नोकरी, आपलां घर, आपलां र्सवातांत्र्य हे 
सगळां गमावू. गरज पडली तर आम्ही 
पँकहर्स ट्बाईंसोबत मतृ्यूला सामोरे जाऊ!” 

ओरडा, ओरडा!  
तुमिी गाणी गा!  

स्त्रियाांना मतदानािा हक्क  



“ततिे िूप हहांसा होतये,” काही लोक म्हणू 
लागले.  

“िार नाही काही!” एमेलाइनने र्सपष् केले. 
“आम्ही आणिी हहांसा करू! पन्नास वषट 
स्त्रियाांनी मतदानाच्या हक्कासाठी शाांततनेे 
काम केलां. पण आमिी मागणी पूणट झाली 
नाही!” 

तवे्हाि एक भीषण अपघात घडला.  

एशमली डसे्त्रव्हसन नावाच्या एका बाईने 
स्त्रियाांना मतदानािा हक्क शमळत नाही 
म्हणून एक मोठी घोड्याांिी शयटत 
रोिायिा प्रयत्न केला. पण त्याांतील एका 
घोड्याने ततला िाली पाडले आखण त्यात 
एशमलीिा मतृ्यू झाला.  



एमेलाइन आता 55 वषाांिी होती आखण 
पुन्हा एकदा तुरुां गात होती.  

“आम्हाला मतदानािा हक्क द्या, नाहीतर 
मरण द्या!” असे म्हणून ततने उपोषण 
आरांभले. तुरुां गातील इतर स्त्रियाांनीही उपोषण 
सुरू केले.  

“त्याांना बळजबरीने िाऊ घाला,” राजाने 
आदेश हदला. िारि भयानक आखण द:ुिािी 
गोष् होती ही.  

तुरुां गातील अधिकाऱ्याांनी एमेलाइनलाही 
बळजबरीने िाऊ घालायिा प्रयत्न केला. पण 
ततने अस्त्रजबात िाल्ले नाही.  

जेव्हा ती मरणाच्या दारात पोहोिे, तवे्हा 
त ेततिी तुरुां गातून सु्का करत आखण ती 
बरी झाली की ततला पुन्हा तुरुां गात ्ाकत.  

कॅ् आखण माऊस वविेयक  
1913 

अशक्त वा मरणाच्या दारात 
पोहोिल्यावर त्याांिी सु्का 

करा. तब्येत िाांगली 
झाल्यावर पुन्हा तुरुां गात        

       डाांबा.  

एमेलाइन मतृ्युला र्सपशट करून परतली.  



पुढल्या वषी पहहले महायुद्ध सुरू झाले. 
“आम्हाला मदत करा!” राजकारणी म्हणू 
लागले. त्याांनी ततिी आखण तुरुांगातील इतर 
स्त्रियाांिी सु्का केली. “लोक तुमिां ऐकतात.” 

“आता मतदानाच्या हक्काने िोडां िाांबायला 
हवां,” एमेलाइन म्हणाली. “आपल्याला आिी हे 
युद्ध स्त्रजांकायिांय!” 

“तुम्ही स्त्रियाांनी या युद्धात महान काम 
केलांय,” युद्ध स्त्रजांकल्यावर राजकारणी नेत ेम्हणू 
लागले.  

 मग त्याांनी 30 वषाांपेक्षा जार्सत वय 
असलेल्या स्त्रियाांना मतदानािा हक्क हदला.  

दहा वषाांनी 21 वषाांपेक्षा जार्सत वय 
असलेल्या स्त्रियाांना मतदानािा हक्क शमळाला. 
याबरोबरि एमेलाइनिा लढा समाप्त झाला.  

काही आठवड्याांति एमेलाइनिा मतृ्यू 
झाला.  



आणिी काही घ्ना 

एमेलाइन आखण ततच्या समिटकाांना सराजे् 
म्हणतात. सरा म्हणजे मतदान करण्यास 
परवानगी. आज सवट िी-पुरुषाांना वयाच्या 18 व्या 
वषी मतदान करता येते.  

एमेलाइन नेहमीि आपल्या 
ध्येयाच्या प्रिारासाठी नवनव्या 
पद्धतीांिा वविार करत असे. 
सराजे्ने गरम हवेच्या िुग्याांतून  
आपली पत्रके िाली ्ाकली. त्याांनी 
नद्याांतून प्रवास करत, वर-िाली 
हेलकावे िात कण्याटद्वारे घोषणा 
हदल्या.   

स्त्रियाांना मतदानािा हक्क 

 त्याांनी रर्सत्याांवर भाषणे हदली, त े
सँडववि िलक बाांिून िालले, त्याांनी 
सापशशडीसारिा नवाि िेळ तयार केला. 
या िेळाला त,े सराजेट्स इन अँड आऊ् 
ऑि वप्रझन  (तुरुां गाच्या आत आखण बाहेर)  
असे म्हणू लागले.  

सराजे् मोच्याटत मतदानाच्या हक्काच्या 
मागणीसाठी स्त्रिया दगड िेकून खिडक्या 
िोडत. लांडनमध्ये सु्े दगड शमळणे कठीणि 
होत.े म्हणून काही स्त्रिया रात्री जवळच्या 
गावाांत जाऊन दगड आणत. एमेलाइनिा नेम 
बरा नव्हता. बराि सराव करूनही, ती 
डाउतनांग र्सरी्च्या मोच्याटत एकाही खिडकीिी 
काि किी िोडू शकली नाही.  

दगड गोळा करणे आखण िेकणे 

सराजे् (स्त्रियाांना मतदानािा हक्क) 



एमेलाइन पँकहर्स ट्च्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या तारिा 

1858  एमेलाइन गोल्डनेिा जन्म.   

1879  एमेलाइनने ररिडट पँकहर्स ट्शी लग्न केले.   

1880  एमेलाइनिी मुलगी खिर्सताबेलिा जन्म.  

1898  ररिडट पांकहर्स ट्िे तनिन 

1903  महहला सामास्त्रजक आखण राजकीय सांघ्ना र्सिापन.   

1906  सांसदेवर पहहला मोिाट.  

1907   एमेलाइन पहहल्याांदा तुरुां गात गेली.  

1909  स्त्रियाांच्या मतदानाच्या हक्कासाठी उपोषण.  

1910  ब्लॅक रायड ेहदवशी पोशलसाांनी मोिेकऱ्याांवर कठोर कारवाई केली.  

1912  स्त्रियाांनी कुऱ्हाड आखण हातोड ेघेऊन लांडनच्या वेर्स् एांड भागावर हल्ला केला.  

1913  एशमली डसे्त्रव्हसनिे तनिन. एमेलाइनला एका वषाटिी कैद.  

1914  पहहले महायुद्ध सुरू.  

1918     पहहले महायुद्ध समाप्त. 30 वषाांपेक्षा जार्सत वय असलेल्या स्त्रियाांना मतदानािा हक्क प्राप्त.       

1928  21 वषाांपेक्षा जार्सत वय असलेल्या स्त्रियाांना मतदानािा हक्क प्राप्त.  


